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Benchmarkrapport for influencermarketing på Instagram

Succesfuld kommunikation starter 
ikke med en god idé. Den starter  
med en god indsigt

STEP er et kommunikations‑ 
kollektiv, hvor vi arbejder med 
det dér særlige krydsfelt mellem 
hardcore data og bløde indsigter. 
For mennesker er jo ikke bare 
potentielle leads med mailadres‑
ser, medievaner og mobilepay. 
De er emotionelle individer. 
 
Vi kan skabe værdi for din 
forretning, blandt andet fordi 
vi har adgang til anonymiseret 

førstepartsdata fra over 80 % af 
alle danskere over 12 år. Her‑ 
under også arketypisk data, som 
fortæller noget om dine kunders 
emotionelle drivers og motiva‑ 
tionsfaktorer. Og vi er speciali-
ster i at omsætte adfærdsdata 
og emotionel data til intelligente 
forbrugerindsigter. 
 
Det er de indsigter, vi bruger, 
når vi skaber 360 graders kam‑ 

pagner såvel som influencer‑
marketing. Her kan vi desuden 
indsamle data på influencers 
i hele Europa ved hjælp af et 
tredjepartsdataværktøj. På den 
måde kan vi matche dit brand 
med de rette ambassadører 
på et kvalitativt og intelligent 
grundlag – samtidig med at  
vi løbende kan analysere og 
optimere på kampagnerne ud 
fra, ja … data.

Kontakt
Vil du løfte værdien af din influencermarketing ved at gøre den 
mere databaseret? Eller ønsker du hjælp til overhovedet at komme 
i gang på markedet?

Så er du velkommen til at kontakte os.  

Nikolaj Skarbye
Head of Sales, STEP Influence
20 86 34 92
nifsk@step.dk 

Spørgsmålet er, hvor man finder sådan én? 
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Hvad vi mener, når vi  
siger ‘benchmarkrapport’
5 % engagement? Er det godt eller 
skidt? Med denne benchmark‑ 
rapport for influencermarketing i 
Danmark, hjælper STEP dig med 
at vurdere dine influencersam‑ 
arbejder. Vi trækker gennemsnit‑

tet ud af 200 opslag på Instagram 
markeret med ‘reklame’ og 
opsummerer derefter kort på hver 
influencerkategori. Vi udgiver  
rapporten en gang i kvartalet, så du 
altid er ajour med det nyeste data. 

  =  positiv ændring siden sidste benchmark rapport 

  =  negativ ændring siden sidste benchmark rapport
  
    =  uændret siden sidst
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 Micro
1.000‑9.999 følgere

Dataramme
Dataet stammer fra 200 posts fordelt på 159 
danske Instagrambrugere med mellem 1.000 og 
9.999 følgere, og som har brugt ordet ‘reklame’ i 
deres opslag i perioden 28.02.21‑04.03.21.

Brugere

10.396 
Antal bedst performende influencers i 
kategorien (i DK)
Tallet er sammenholdt med benchmark for 
antal danske følgere. Det samlede antal 
micro‑influencers i DK er 33.696

65 %
Gennemsnittet for  
andelen af danske følgere

De analyserede reklameopslag i perioden 
er primært blevet set af kvinder

77 %
23 %

    200 posts (markeret som reklame)

    159 danske Instagrambrugere

    28.02.21‑04.03.21.

Følgere

4.833 
Gennemsnitligt antal følgere pr. influencer
Den totale mængde af kombinerede følgere 
er 768.384 
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Andelen af personer, der har set opslaget 
sammenholdt med antallet af følgere

Performance

1365,37
Gennemsnitlige impressions pr. opslag i perioden
Impressions er ikke‑unikke visninger

28 %
Impression rate

 4,53 %
Gennemsnitlig engagement rate pr. influencer
Likes + Kommentarer / Følgere

 16 %
Interaction score
Likes + kommentarer / Impressions

 184
Likes
Pr. influencer i perioden

 35
Kommentarer
Pr. influencer i perioden

CPMi i DKK
Gennemsnitligt spend pr. 1.000 visninger 
pr. influencer 

 

Fra

549
Til

 5.127

Micro
opsummering
I micro-influencer-
kategorien ses forsat den 
dyreste CPMi samt lavest 
gennemsnitlige antal 
visninger pr. influencer. 
Til gengæld er det forsat 
den billigste kategori at 
få content fra til brug på 
egne medier. Desuden er 
det fortsat den kategori 
(sammen med mega-
influencerne), hvor 
brugerne interagerer  
mest med influenceren.
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 Mini macro
10.000‑49.999 følgere

Dataramme
Dataet stammer fra 200 posts fordelt på  
125 danske Instagrambrugere med mellem 
10.000 og 49.999 følgere, og som har brugt  
ordet ‘reklame’ i deres opslag i perioden 
24.02.21‑04.03.21.

Brugere

1.596
Antal bedst performende influencers i 
kategorien (i DK)
Tallet er sammenholdt med benchmark for 
antal danske følgere. Det samlede antal  
mini macro‑influencers i DK er 5.206

De analyserede reklameopslag i perioden 
er primært blevet set af kvinder

74 %
26 %

    200 posts (markeret som reklame)

    125 danske Instagrambrugere

    24.02.21‑04.03.21. Følgere

19.029
Gennemsnitligt antal følgere pr. influencer
Den totale mængde af kombinerede følgere 
er 2.378.624

68 %
Gennemsnittet for  
andelen af danske følgere
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Andelen af personer, der har set opslaget 
sammenholdt med antallet af følgere

Performance

8.164
Gennemsnitlige impressions pr. opslag i perioden
Impressions er ikke‑unikke visninger

43 %
Impression rate

 5,65 %
Gennemsnitlig engagement rate pr. influencer
Likes + Kommentarer / Følgere

 13 %
Interaction score
Likes + kommentarer / Impressions

 851
Likes
Pr. influencer i perioden

 223
Kommentarer
Pr. influencer i perioden

CPMi i DKK
Gennemsnitligt spend pr. 1.000 visninger 
pr. influencer 

 

Fra

857
Til

 2.205

Mini macro
opsummering
I mini macro-kategorien 
ser vi forsat en højere 
og mere gennemsnitlig 
impression rate end i 
micro-kategorien. Micro 
macro-influencers er 
dog ikke blevet billigere 
at benytte, da basen 
af følgere er faldet i 
gennemsnit. Vores data 
bekræfter altså forventet 
niveau. Kategorien 
her er en spændende 
vækstkategori, hvori vi 
kan opdage morgen- 
dagens stjerner. 
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 Macro
50.000‑99.999 følgere

Dataramme
Dataet stammer fra 200 posts fordelt på  
77 danske Instagrambrugere med mellem  
50.000 og 99.999 følgere, og som har brugt 
ordet ‘reklame’ i deres opslag i perioden 
11.02.21‑08.03‑21.

Brugere

241
Antal bedst performende influencers i 
kategorien (i DK)
Tallet er sammenholdt med benchmark for 
antal danske følgere. Det samlede antal 
macro‑influencers i DK er 706

    200 posts (markeret som reklame)

    77 danske Instagrambrugere

    11.02.21‑08.03‑21. Følgere

71.960
Gennemsnitligt antal følgere pr. influencer
Den totale mængde af kombinerede følgere 
er 5.540.908

De analyserede reklameopslag i perioden 
er primært blevet set af kvinder

74 %
26 %

74 %
Gennemsnittet for  
andelen af danske følgere
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Andelen af personer, der har set opslaget 
sammenholdt med antallet af følgere

Performance

34.003
Gennemsnitlige impressions pr. opslag i perioden
Impressions er ikke‑unikke visninger

47 %
Impression rate

 6,29 %
Gennemsnitlig engagement rate pr. influencer
Likes + Kommentarer / Følgere

 13 %
Interaction score
Likes + kommentarer / Impressions

 4.139
Likes
Pr. influencer i perioden

 387
Kommentarer
Pr. influencer i perioden

CPMi i DKK
Gennemsnitligt spend pr. 1.000 visninger 
pr. influencer 

 

Fra

529
Til

 1.470

Macro
opsummering
I macro-kategorien fås 
forsat den umiddelbart 
bedste CPMi. Samtidig er 
det fortsat den kategori, 
hvor influencerne har 
den højeste andel af 
danske følgere. Det gør 
macro-kategorien til den 
mest rentable i forhold til 
aktiveringsmuligheder og 
til at få eksponering hos 
danske forbrugere. Der er 
fortsat en færre andel af 
dem, der ser indholdet, 
som også interagerer med 
opslagene.
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 Mega
100.000+ følgere

Dataramme
Dataet stammer fra 200 posts fordelt på  
69 danske Instagrambrugere med 100.000+ 
følgere, og som har brugt ordet ‘reklame’ 
i deres opslag i perioden 05.02.21‑08.03.21.

Brugere

160
Antal bedst performende influencers i 
kategorien (i DK)
Tallet er sammenholdt med benchmark for 
antal danske følgere. Det samlede antal 
mega‑influencers i DK er 613

De analyserede reklameopslag i perioden 
er primært blevet set af kvinder

69 %
31 %

    200 posts (markeret som reklame)

    69 danske Instagrambrugere

    05.02.21‑08.03.21.

Følgere

179.912 
Gennemsnitligt antal følgere pr. influencer
Den totale mængde af kombinerede følgere 
er 12.413.957

69 %
Gennemsnittet for  
andelen af danske følgere
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Andelen af personer, der har set opslaget 
sammenholdt med antallet af følgere

Performance

95.838
Gennemsnitlige impressions pr. opslag i perioden
Impressions er ikke‑unikke visninger

53 %
Impression rate

 9,35 %
Gennemsnitlig engagement rate pr. influencer
Likes + Kommentarer / Følgere

 18 %
Interaction score
Likes + kommentarer / Impressions

 16.104
Likes
Pr. influencer i perioden

 714
Kommentarer
Pr. influencer i perioden

CPMi i DKK
Gennemsnitligt spend pr. 1.000 visninger 
pr. influencer 

 

Fra

522
Til

2087

Mega
opsummering
Datagrundlaget i 
denne kategori er mere 
usikkert, da der ikke er 
mange danske mega-
influencers. Kategorien 
er dog fortsat den 
mest effektive, når det 
kommer til engagement 
og interaction – dog 
er andelen af danske 
følgere fortsat det laveste 
blandt kategorierne. 
Og så er prisen faldet 
markant siden sidst. Det 
skyldes ikke, at mega-
influencerne er blevet 
billigere; det skyldes 
blot, at de influencers, 
vi har målt på i denne 
periode, har haft en 
anden performance end 
dem fra sidste kvartal. 
Performance svinger en 
del hos de enkelte mega-
influencers, og forskellen 
mellem dem (og fra sidste 
kvartal) bliver tydeligere, 
når datagrundlaget er 
relativt usikkert. 



We see the world differently. 
From new perspectives.  
We embrace data. We know 
that it brings more good than 
harm (data taught us that, 
by the way).  We know that 
it brings us closer to people.  
Yes. The people. Every brands’ 
employer. So, we invented a 
ground‑breaking data‑setup 
that provides us with a shitload 
of people‑data. People‑data is 

creative fuel. Collectively, we 
combine our insight in people 
with a deep love for creativity. 
Then greatness happens.  
Because we believe that 
everything great comes from 
knowing people. And we believe 
that we know the people who 
can make everything great.

STEP 
The Communication Collective 

A lot of people are 
afraid of data 


